SELECTIE VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER KADER
INTERNE KANDIDATUUR: BEVEILIGINGSAGENT/BEVEILIGINGSASSISTENT NAAR
INSPECTEUR VAN POLITIE (BASISKADER)
SESSIE 2022 - 2023
TE KENNEN LEERSTOF
DE KENNIS VAN DE TAAL WAARIN DE KANDIDAAT ZICH HEEFT INGESCHREVEN
De kennis van de taal zal beoordeeld worden op basis van een geïnformatiseerde test.

DE ALGEMENE BEROEPSKENNIS
1. WETGEVEND KADER INZAKE POLITIE & ORGANISATIE EN RECHTSPOSITIEREGELING VAN DE
GEÎNTEGREERDE POLITIE
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus (WGP) :
•

Titel II : De lokale politie :
Art. 9-11 : De politiezones.
Art. 42-46 : Gezag en leiding.
Art. 58 -59: Personeel – agent van politie

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998120731&table_name=wet

Organisatie en opdrachten van de federale politie :
•

Organogram van de federale politie (KB 23/08/2014) – ALGEMENE PRINCIPES.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2014082305

ORGANISATIE EN TAKEN VAN DE LOKALE POLITIE
•

Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

•

Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale
gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking.
Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17
september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale
politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te
verzekeren

•

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001091731&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001100930&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2009101605
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Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (RPPol) :
•

Art. 6.1.1 - 6.1.15 : De organisatie van de arbeidstijd.

•

Art. 8.2.1 – 8.2.7 : De administratieve standen.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=wet

Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechstpositie van het personeel van de politiediensten (UBPol) :
•

Art. 6.1 - 6.12 : De organisatie van de arbeidstijd.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001122831&table_name=wet

Wet van 10 oktober 1967: het gerechtelijk wetboek :
•

Art. 58 tot 156 : gerechtelijke organisatie (enkel piramide van de hoven en de
rechtbanken)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet

2. MANAGEMENT BINNEN EEN POLITIEOMGEVING
Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten van 13 mei 1999 :
•

Art. 2 t/m 16

www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999051335&table_name=wet

Evaluatie van personeel (Koninklijk besluit van 30 maart 2001) :
•

Art. 7.1.1 – 7.1.13.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=wet

Deontologische code (Koninklijk besluit van 10 mei 2006).
Algemene principes en het toepassen van “waarden en normen” beschreven in de
deontologische code tijdens het werk en daarbuiten.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006051033&table_name=wet
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3. BEROEPSMATERIE
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA) – de functie van de bevoegdheden als lid van het
operationeel kader en van de bestuurlijke politie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&lina=N&cn=1992080552&table_name=wet

